Załącznik nr 2 do Regulaminu
Konkursu Ekologicznego

Może Pani/Pan cofnąć zgodę w dowolnym momencie–przesyłając wycofanie zgody na adres
email um@golub-dobrzyn.pl lub na adres Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia ul. Plac 1000-lecia,
87-400 Golub-Dobrzyń.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby dorosłej w celu przeprowadzenia
Konkursu Ekologicznego.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska i
miejsca zamieszkania przez Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia w celu przeprowadzenia
Konkursu Ekologicznego.
Wyrażam również zgodę na użycie mojego adresu email w celu umożliwienia kontaktu i
wysłania informacji o wygranej.

……………..
data

……………………………………………….
adres e-mail/czytelny podpis

Zgoda na rozpowszechnianie pracy i danych osobowych osoby dorosłej w celu promocji
Urzędu Miasta oraz oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich
Wyrażam zgodę na publikację i rozpowszechnianie mojej pracy oraz mojego imienia przez
Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia jako Administratora Danych oraz Gminę Miasto GolubDobrzyń w kampanii ekologicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz na fanpage’u w
celu promocji Miasta Golubia - Dobrzynia. Zgoda ma charakter nieodpłatny i nie jest
ograniczona ilościowo. Jednocześnie przenoszę nieodpłatnie na Gminę Miasto Golub-Dobrzyń
autorskie prawa majątkowe do ww. pracy konkursowej zgodnie z załącznikiem.

……………..
data

……………………………………………….
czytelny podpis

Potwierdzam zapoznanie się z regulaminem Konkursu, w tym klauzulą RODO.
……………..
data

……………………………………………….
czytelny podpis

Załącznik
Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich
Oświadczam, iż jestem uprawniony/a do przeniesienia majątkowych praw autorskich do utworu
w zakresie wskazanym w niniejszym oświadczeniu.
Przenoszę nieodpłatnie na Gminę Miasto Golub-Dobrzyń — autorskie prawa majątkowe do
utworu, a także prawa zależne, w tym prawo do opracowania utworu poprzez jego adaptację
lub przerobienie utworu, połączenie z go z innym utworem, a Gmina Miasto Golub-Dobrzyń
oświadcza, iż przyjmuje autorskie prawa majątkowe do utworu.
Autorskie prawa majątkowe do utworu wraz z prawami zależnymi, przechodzą na Gminę
Miasto Golub-Dobrzyń w momencie podpisania niniejszego oświadczenia i dają Gminie
Miasto Golub-Dobrzyń prawo do nieograniczonego w czasie wykorzystania i rozporządzania
utworem, w tym zezwolenie na rozporządzenie i korzystanie z opracowania utworu w kraju i
za granicą bez ponoszenia przez Gminę Miasto Golub-Dobrzyń dodatkowych opłat. Gmina
Miasto Golub-Dobrzyń nabywa autorskie prawa majątkowe i zależne na następujących polach
eksploatacji:
a) wytwarzanie nieograniczonej liczby egzemplarzy utworów z zastosowaniem technik
poligraficznych, reprograficznych, informatycznych, fotograficznych, cyfrowych, na
nośnikach optoelektrycznych, zapisu magnetycznego, audiowizualnych lub multimedialnych;
b) wprowadzenie do pamięci komputera i systemów operacyjnych; rozpowszechnianie w
sieciach informatycznych lub teleinformatycznych, w tym w Internecie (na Facebook, stronach
www) w taki sposób, aby dostęp do utworów przez osoby trzecie był możliwy w wybranym
przez nie miejscu i czasie;
c) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie;
d) wykorzystywanie w celach promocyjnych.
Zezwalam Gminie Miasto Golub-Dobrzyń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu
w zakresie wskazanym powyżej oraz przenoszę na Gminę Miasto Golub-Dobrzyń uprawnienie
do udzielania w tym zakresie zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu.

